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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Dr. CSABAI Pharma Kft. (2161 

Csomád, Napsugár u. 32., adószám: 25035975-2-13, a továbbiakban:Vállalkozás) terhére 

 

300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. 

 

Ezen túlmenően a Vállalkozást  

I. 

 

k ö t e l e z i 

 
arra, hogy az általa üzemeltetett https://drcsabaipharma.eu weboldalon: 
 

1. A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat: 
 
- a Vállalkozás hatályos cégjegyzékszámáról,  
- a Vállalkozás hatályos adószámáról, 
- a Vállalkozást nyilvántartásba vevő szerv (Cégbíróság) megnevezéséről, 
- azon termékek egységáráról, melyek esetében a vonatkozó jogszabály azt előírja, 
- a szállítási díjakról, 
- a fizetési módokról, 
- a Vállalkozás panaszkezelési módjáról, 
- az online vitarendezési platform (ODR) létezéséről, továbbá arról, hogy az online 

vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből 
eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez, valamint az erre a platformra mutató 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ elektronikus linkről, 

- a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Vállalkozás székhelye szerint illetékes 
békéltető testület nevéről, székhelyének postai címéről, illetve arról, hogy a békéltető 
testületi eljárásban a Vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli, 

- a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről,  
- az elállási jog gyakorlásának határidejéről, egyéb feltételeiről, kivételszabályairól, valamint 

az elállási nyilatkozatmintáról. 
 

2. A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon arról, hogy a fogyasztó 
a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata 
fizetési kötelezettséget von maga után, továbbá ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy 
hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon 
fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen 
megfogalmazott felirattal lássa el. 
 

3. A távollévők között kötött szerződés megkötését követően a fogyasztónak minden esetben a 
vonatkozó jogszabálynak megfelelő tartalommal adjon visszaigazolást a megkötött 
szerződésről.  
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II. 
 

m e g t i l t j a 

- a https://drcsabaipharma.eu weboldalon a Vállalkozás által forgalmazott „GRAPE VITAL® 
POWER CAPS XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 90 db” és 
„GRAPE VITAL® DR. CSABAI Grapefruit mag kivonat koncentrátum - 30 ML” elnevezésű 
termékekkel kapcsolatosan gyógyhatás, illetve betegség megelőzésére vonatkozó hatás 
tulajdonításával, mint megtévesztő kereskedelmi kommunikációval, valamint 
 

- a Vállalkozás által a https://drcsabaipharma.eu weboldalon forgalmazott „GRAPE VITAL® 
POWER CAPS XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 90 db” 
elnevezésű termék címkéjén megjelenő, a termék C-vitamin tartalmára vonatkozó 
megtévesztő kereskedelmi kommunikációval megvalósuló   

 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását. 

 
 
Fenti kötelezettségeinek jelen határozat véglegessé válásának napjától számított 30 napon 

belül köteles eleget tenni. 

III. 

k ö t e l e z i 

arra, hogy a Hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése 

érdekében tett intézkedéséről a Hatóságot a határozat véglegessé válásának napjától számított 

30 napon belül értesítse. 

 

IV. 

 

A Hatóság elrendeli a Vállalkozás terhére az eljárás során a FPIF/115225-2/2020-ITM eljárási 

költséglap alapján megállapított 18.130.- Ft, azaz tizennyolcezer egyszázharminc forint eljárási 

költség megfizetését. 

A fogyasztóvédelmi bírságot a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10023002-01040030-00000000 számú számlájára csekken, vagy átutalással köteles befizetni, a 

bírságösszegnek a határozat véglegessé válását követően 15 napon belül a fenti számlára be kell 

érkeznie. Az átutalás során jelölni kell a határozat ügyiratszámát, a vállalkozás nevét, székhelyét, 

továbbá a „Pest Megye” és a „Fogyasztóvédelmi bírság” szöveget. 

 

A 18.130.- Ft eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

Magyar Államkincstárnál 10032000-00290713-00000000 számlaszámon vezetett előirányzat-

felhasználási keretszámlájára átutalással köteles befizetni.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a befizetett eljárási költségről számlát állít ki, és azt a 

befizetést követő tizenöt napon belül megküldi a Vállalkozásnak. 

A végleges döntésben kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi 

pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 

jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó 

napját követő naptól a teljesítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell 

felszámítani. Amennyiben a bírságösszeg a jelzett időpontig nem érkezik meg a fenti számlára, úgy 

annak behajtása iránt a Hatóság intézkedik. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó 

köztartozás.  

https://drcsabaipharma.eu/
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A végleges döntésben kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást 

annak Hatóság általi elrendelését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foganatosítja. A 

végrehajtást foganatosító szerv a meghatározott cselekmény önkéntes végrehajtásának további 

elmaradása esetén - természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy és egyéb szervezet 

esetén 500 ezer forintig terjedő - eljárási bírságot szabhat ki, és a meghatározott cselekményt a 

kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, továbbá a rendőrség közreműködésével 

kényszerítheti ki.  

 

A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, 

hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a 

fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi 

rendelkezések ismételt megsértését, úgy a hatóság az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében 

meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ugyanakkor az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdésében 

meghatározott esetekben, a fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki.  

 

A határozat a közléssel válik véglegessé.  

 

A döntés ellen a perindításra jogosult fél közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet – a Budapest 

Környéki Törvényszékhez címezve – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc 

napon belül kell a Hatóságnál benyújtani. 

 

 Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (állam / önkormányzat / költségvetési szerv / 

ügyész, jegyző / köztestület / az egyéb közigazgatási hatóság), illetve az ügyfél jogi 

képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézés esetén a keresetlevelet 

a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ linken keresztül kell benyújtani. A képviselő 

elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus 

okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő 

meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.  

 

 A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet postán (ajánlott 

küldeményként) is megküldheti, illetve a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi 

viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.  

 

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és 

azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, 

melynek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 

ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a bíróságtól kérhető. A 

kérelemben valószínűsíteni kell a kérelmet megalapozó tényeket, valamint részletesen meg kell jelölni 

azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 

igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. 

 

I N D O K O L Á S 

 

1. Eljárási cselekmények 

 

a) „Az online értékesítés fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése” elnevezésű országos 
témavizsgálat ideje alatt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által működtetett Internet 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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Laboratórium (a továbbiakban: ITM) 2020. december 16-án vizsgálat alá vonta a Vállalkozás által 
üzemeltetett https://drcsabaipharma.eu elérhetőségű webáruházat. 
  
b) A webáruház fogyasztói forgalomban történő értékesítéséről és tényleges működéséről az ITM 
próbavásárlás útján győződött meg.  
 
Az ellenőrzéssel azonos napon, vagyis 2020. december 16-án az ITM munkatársa - fogyasztóként - az 
alábbi terméket vásárolta meg (megrendelés száma: 10558):  
 
Termék neve: „GRAPE VITAL® POWER CAPS XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-
kiegészítő kapszula 90 db”  
Eladási ára: 6 081.- Ft/db Próbavásárolt mennyiség: 2 db 
 
Az ITM a megrendelt termékért 2 x 6 081.- Ft = 12.162.- Ft-ot, továbbá 950.- Ft szállítási díjat, 
mindösszesen 13.112.- Ft-ot fizetett, amely vételárat a megrendelés napján bankkártyával egyenlített 
ki.  
 
A webáruház által küldött megrendelés visszaigazolás 2020. december 16-án 13:55-kor érkezett az 
rendeles@drcsabaipharma.eu e-mail címről, a megrendelt termék futárszolgálattal történő 
kiszállítására 2020. december 18-án került sor. 
 
c) A termék laborvizsgálat céljából továbbításra került az ITM Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti 
Főosztályának Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumához. 
 
d) A weboldal ellenőrzés során az ITM jogsértés gyanúját észlelte, ezért 2020. december 21-én 
továbbította a Hatóság részére a weboldal ellenőrzése és a próbavásárlás során rögzített 
bizonyítékokat, 2021. január 12-én pedig megküldte az ITM Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti 
Főosztályának Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma által 2021. január 11-én készített, FPIF/115225-
2/2020-ITM iktatószámú jegyzőkönyvet a https://drcsabaipharma.eu webáruházból próbavásárolt 
termék C-vitamin tartalmának vizsgálati eredményéről.  
 
e) A Hatóság a rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján 2021. január 21-én, a PE/002/00037-
3/2021. számú hivatalos feljegyzésben rögzítette a weboldal ellenőrzése, valamint a próbavásárlás 
során észlelt, jelen határozat indoklásának 3. pontjában felsorolt hibákat, hiányosságokat. 
  
f) Mindezek alapján a Hatóság 2021. január 21. napján - hivatalból - eljárást indított a Vállalkozás 
ellen, mely tényről a PE/002/00037-4/2021 ügyiratszámú, 2021. január 25-én kelt végzésével 
értesítette a Vállalkozást. Az említett végzésben a Hatóság részletezte a feltárt hibákat, 
hiányosságokat, valamint tájékoztatta a Vállalkozást jogairól és kötelezettségeiről, és egyben 
adatszolgáltatásra hívta fel. 
 
g) A Hatóság a 2021. január 25-én kelt, PE/002/00037-5/2021 számú végzésében megkereséssel 

fordult a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya (2600 Vác, dr. 

Csányi László krt. 47., a továbbiakban: Járási Hivatal) felé, és kérte a Járási Hivatal tájékoztatását 

arra vonatkozóan, hogy a „GRAPE VITAL® POWER CAPS XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó 

étrend-kiegészítő kapszula 90 db” és a „GRAPE VITAL® DR. CSABAI Grapefruit mag kivonat 

koncentrátum - 30 ML” elnevezésű termékek https://drcsabaipharma.eu weboldalon megjelenített 

leírásában található állítások az étrend-kiegészítők megjelenítésére/forgalomba hozatalára vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekkel összhangban állnak-e. 

h) A Járási Hivatal a 2021. február 1-jén kelt, PE-17/NEO/1891-2/2021. számú levelében arról 

tájékoztatta a Hatóságot, hogy a „GRAPE VITAL® POWER CAPS XXL Grapefruitmag-kivonatot 

tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 90 db” és a „GRAPE VITAL® DR. CSABAI Grapefruit mag 

kivonat koncentrátum - 30 ML” elnevezésű termékek https://drcsabaipharma.eu weboldalon 

megjelenített termékleírása olyan állításokat tartalmaz, amelyek nem felelnek meg az étrend-

kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti követelményeknek, 

miszerint az étrend-kiegészítő jelölése, megjelenítése és reklámozása során tilos a terméknek 

betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve ilyen tulajdonságokra utalni. 

https://drcsabaipharma.eu/
mailto:rendeles@drcsabaipharma.eu
https://drcsabaipharma.eu/
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i) A Vállalkozás 2021. február 16-án előterjesztett nyilatkozatában az alábbiakat adta elő: 
 

- A Vállalkozás 2016-tól üzemelteti a https://drcsabaipharma.eu weboldalon elérhető webáruházat. Ide 

2016.02.23-án érkezett be az első megrendelés, (www.drcsabaipharma.eu weboldalra.) A weboldal 

tartalma az általuk forgalmazott termékek körének és csomagolásának a változásai, módosulásai 

következtében időközben több alkalommal is változott, annak tartalmát utoljára 2020.12.03. 

módosították. 

- A https://drcsabaipharma.eu weboldalon elérhető webáruház látogatottságára (oldalletöltések 

száma, egyedi látogatók száma) nem áll a Vállalkozás rendelkezésére analitika, így a honlap fenti 

időpontban történő módosítása óta eltelt időponttól a 2020. december 16-án megjelenített 

adattartalomra vonatkozóan adatot szolgáltatni, illetve nyilatkozni nem tudnak. 

- 2020. december 16-án a „Grape Vital® Power Caps XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-

kiegészítő” kapszula 90 db” termék vonatkozásában a Vállalkozás az említett termék gyártójának 

minősült. 

- A Vállalkozás a fenti termékből 2018.06.01-től kezdődően nyilatkozatának napjáig összesen 2098 

db-ot adott el webáruházán, illetve viszonteladóin keresztül a Hatóság által 2020. december 16-án 

észlelt címke tartalommal. 

- A „Grape Vital® Power Caps XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 90 

db” termék csomagolásán található címkét a Vállalkozás helyezi el a terméken. 

- A „Grape Vital® Power Caps XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 90 

db”, valamint a „Grape Vital® dr. Csabai Grapefruit mag kivonat koncentrátum” esetében a 

Vállalkozás honlapján megjelenített állításokat, illetve a fenti kapszula címkéjén megjelenített állítások 

vonatkozásában nyilatkozik, hogy 2020. december 16-i állapot szerinti azonos tartalommal televíziós 

reklámot, rádióreklámot, újságban megjelent reklámot, plakátot, szórólapot, szóbeli tájékoztatást, 

akciós újságot, DM e-DM levelet, illetve egyéb eszközt, továbbá az online megjelenések közül google 

adwords-t, illetve Youtube hirdetéseket nem alkalmazott. A Vállalkozás csupán a Facebookon van 

regisztrálva, de a vizsgálat tárgyát képező kapszula vonatkozásában azt csupán néhány terméküket 

együttesen megjelenítő fényképfelvételen szerepeltették azt, annak C-vitamin tartalma az alkalmazott 

fényképfelvételeken nem látható. 

- A Vállalkozás a „Grape Vital® Power Caps XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-

kiegészítő kapszula 90 db” esetében az ITM Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztálya Élelmiszer 

és Vegyipari Laboratóriuma által FPIF/115225-2/2020-ITM ügyiratszámon 2021. január 11-én kelt 

vizsgálati jegyzőkönyvében foglaltakkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a fenti termék C- vitamin 

tartalma vonatkozásában a Vállalkozás megítélése szerint a címkén feltüntetett értéktől történő 

eltérést az okozhatta, hogy a termék gyártásához használt alapanyagot a Vállalkozás új beszállítótól 

szerezte be, azonban a hivatkozott laborvizsgálat szerint az alapanyag sajnálatos módon kevesebb 

C- vitamint tartalmazott a termék csomagolásán feltüntetett értéknél.  

 

Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozás tájékoztatta továbbá a Hatóságot, hogy az említett hiányosság 

kiküszöbölése és megszüntetése iránt intézkedtek, a jövőben ellenőriztetni fogják a gyártást 

megelőzően a beszállított alapanyag C-vitamin tartalmát is annak érdekében, hogy a csomagoláson 

feltüntetett értéket tartalmazza. 

 

- A Vállalkozás nyilatkozatához mellékelte többek között a Grape Vital termékeik vonatkozásában az 

elmúlt 36 évben keletkezett, dr. Csabai Zsolt korábbi vállalkozásai a GMR-Group AG (Svájc), továbbá 

a GMR-Group Hungary Kft., illetve a Dr. Csabai Pharma Kft. által megrendelt, a termékekre vonatkozó 

https://drcsabaipharma/
http://www.drcsabaipharma.eu/
https://drcsabaipharma.eu/
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magyar, angol és német nyelvű analíziseket, elemzéseket és labor vizsgálati jegyzőkönyveket, 

továbbá fogyasztói véleményeket és ajánlásokat is tartalmazó mellékletet, melyek a Vállalkozás 

álláspontja szerint igazolják termékeikkel kapcsolatosan a honlapjukon írt állításokat is.  

 

A Vállalkozás hozzátette továbbá, hogy a mellékelt vizsgálatokat a Southern Research Institute (USA), 

a Yalley Microbiology Services (USA), az Institut Pasteur (Franciaország), a Brigham Young University 

(USA), a Kermi Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft., az Országos Élelmezés és 

Táplálkozástudományi Intézet, a TÜV-Kermi, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Gyógyszerészeti Kara, a Wessling Hungary Kft., az Egri Városi Sport Iskola, az ÁNTSZ Laboratórium 

Kft., az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Országos Közegészségügyi Intézet 

végezte, továbbá a csatolt melléklet tartalmazza többek között a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának ajánlásait is. 

- A Vállalkozás végezetül arról is tájékoztatta a Hatóságot, hogy hatósági kötelezés nélkül megkezdi a 

Vállalkozás weboldalának vizsgálata során feltárt szabálytalanságok kiküszöbölését, javítását annak 

érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek a jövőben mindenben megfelelhessen. 

2. A döntés meghozatala az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével történt 
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § f) pontja 
szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus úton, 
távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás 
igénybe vevője egyedileg fér hozzá. 
 
Az Ektv. 2. § a) pontja szerint elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül az olyan 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető 
forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára 
hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: 
áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele. 
 
Az Ektv. 2. § k) pontja szerint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást 
nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 
 

Az Ektv. 4. § d) és f) pontja alapján a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és 
folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon közzétenni: 

(…) 

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály 
nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy 
hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát, 
(…) 
f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát. 
 
Az Ektv. 16/A. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 14/A. §-ban, és a fogyasztói jogviták 
online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 
2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) és (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság 
jogosult. Az eljáró hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló törvényben meghatározott szabályok szerint jár el. 
 
Az Ektv. 16/A. § (5) bekezdése szerint az (1), a (2), illetve a (4) bekezdésben említett rendelkezések 
a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 
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Az Fgytv. 14. § (1) bekezdése szerint: 

 
„A fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és 
egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.” 
 
A termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 
szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Ár rendelet) 4. §-a szerint 
 
Az egységárat 
a) a térfogatra értékesített terméknél literenként (Ft/l) vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan 

megkönnyíti az összehasonlítást - milliliterenként (Ft/ml), illetve köbméterenként (Ft/m3), 
b) a tömegre értékesített terméknél kilogrammonként (Ft/kg) vagy tonnánként (Ft/t), 
c) a hosszúságra értékesített terméknél méterenként (Ft/m), 
d) a felületre értékesített terméknél négyzetméterenként (Ft/m2), 
e) a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db) 
kell feltüntetni.” 
 
Az Ár rendelet 3. § (2) bekezdése szerint nem kell feltüntetni az egységárat 
 
a) az 50 g, 50 ml vagy 5 cm alatti csomagolási egységű vagy méretű, 
b) az automatából értékesített, 
c) az egy csomagban lévő, készletben értékesített, 
d) a különleges díszcsomagolású, 
e) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben meghatározott élelmiszer esetén 
az ételek készítéséhez egy csomagba összeállított 
terméken. 
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 10. pontja szerint a távollévők között kötött szerződés 
olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására 
szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, 
hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt 
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 
 
A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), l), m), v), és w) pontjai alapján az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás 
köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót 
  
e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes 
összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre 
ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi 
költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet 
ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek 
fel, 
 
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, 
valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról, 
 
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban 
foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról, 
 
l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a 
körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát, 
 
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, 
  
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli 
panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az 
ehhez való hozzáférés módjáról, 
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w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 
testület nevéről és székhelyének postai címéről. 
 
A Korm. rendelet 14. § (4)-(5) bekezdése szerint: 
 
(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt 
mintatájékoztató megfelelő kitöltésével is megadható. 
 
(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó 
tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő 
használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen 
az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató 
útján is megadható. 
 
A Korm. rendelet 14. §-a szerint: 
 
Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást - 
világos és közérthető nyelven - a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az 
alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós 
adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. 

 
A Korm. rendelet 15. § (1)-(2)

  
bekezdése alapján 

  
(1) Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési 
kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó 
szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) 
bekezdés a), e), f), p) és r) pontjában meghatározott információkra. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a 
fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata 
fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció 
aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési 
kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell 
ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési 
kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt 
kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. 
 
A Korm. rendelet 18. §-a szerint: 
 
A távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék 
adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló 
szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós 
adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás 
tartalmazza 
 
a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a 
szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és 
 
b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást. 
 

A Korm. rendelet 20. § (1)-(3) bekezdései szerint: 
 
(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) 
bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan 
üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás 
nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés 
megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli 
felmondási jog illeti meg. 
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(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát 
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
aa) a terméknek, 
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az 
utoljára szolgáltatott terméknek, 
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első 
szolgáltatásnak, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától; 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától 
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
 
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban 
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 
időszakban is gyakorolja. 
 

A Korm. rendelet 22. § (1) és (3) bekezdése szerint:  
 
(1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát 
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy 
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján 
gyakorolhatja. 
 
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó 
nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. 
 

A Korm. rendelet 23. § (1)-(3) bekezdése alapján: 
 
(1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők 
között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való 
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként 
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 
 
(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró 
összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó 
kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a 
fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 
 
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási 
módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 
 

A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az 
üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket 
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, 
illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek 
átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés 
határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 
 
A Korm. rendelet 25. §-a szerint a fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és 
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő 
értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) 
bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 
 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet (továbbiakban: 
524/2013/EU rendelet) 14. cikk (1) és (2) bekezdése alapján  
 
(1) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett 
kereskedőknek, valamint az Unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a 
honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a 
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fogyasztók számára könnyen elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási 
szerződésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket is.  
 
(2) Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett azon 
kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a 
fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az online 
vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési 
platformra mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-
mailben teszik, akkor az adott e-mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online 
adásvételi vagy szolgáltatási szerződés általános feltételei között is. 
 
 
A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 
 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését 

követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, 

és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát 

elveszíti; 

 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által 

nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges 

ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett 

kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére 

szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az 

átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül 

más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés 

megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 

harmincadik napot követően kerül sor; 

h) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a 

vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási 

munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-

kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló 

szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek 

ki; 
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m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó 

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével 

egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 

20. § szerinti jogát. 

A Korm. rendelet 31. § (1) és (3) bekezdései szerint: 
 
(1) A 9. §, a 11. § (1), (3)-(5) és (7) bekezdésében, a 12. § (1) és (3) bekezdésében, a 14-17. §-ban és 
a 18. § a) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott 
meghatározott szabályok szerint. 
(…) 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény 
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (3) bekezdése szerint: 
 
(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a 
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a 
vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet 
felvenni, és annak egy másolati példányát 
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, 
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 
esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, 
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni. 
 
Az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdése szerint: 
(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 
eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben 
megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb 
határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 
 

Az Fgytv. 29. § (11)  bekezdése szerint: 

(11) A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek 

keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát 

megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson 

egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a 

vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet 

működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a 

fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM 

rendelet) 2. § a) pontja szerint étrend-kiegészítő a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan 

élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani 

hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában 

kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, 

csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis mennyiség 

adagolására). 

Az ESzCsM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint az étrend-kiegészítő jelölése, megjelenítése és 

reklámozása során tilos a terméknek betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve 

ilyen tulajdonságra utalni. 
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A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. § d) pontja alapján kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve 
a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő 
értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, 
tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi 
kommunikációja. 

 
Az Fttv. 2. § h) pontja alapján ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, 
illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely 
jogát az áruval kapcsolatban.   

 

Az Fttv. 2. § e) pontja alapján kereskedelmi kommunikáció a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy 
gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak 
megjelenési módjától, eszközétől. 
 

Az Fttv. 3. § (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.  

 
Az Fttv. 3. § (3) bekezdése szerint tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). 
 
Az Fttv. 3. § (4) bekezdése értelmében a törvény mellékletében meghatározott kereskedelmi 
gyakorlatok tisztességtelenek.  
 
Az Fttv. 3. § (5)

 
bekezdése szerint: 

 
(5) A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az 1. § (4) vagy (5) bekezdése 
szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő 
kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen. 
 
Az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, 
amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi 
körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a 
fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti 
döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas  
b) az áru lényeges jellemzői, így különösen 
ba) kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői, tartozékai. 
 
Az Fttv. Mellékletének 17. pontja szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat annak valótlan 
állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy 
rendellenességei gyógyítására.  

 

Az Fttv. 1. § (4) bekezdés c) pontja szerint külön törvény vagy az annak végrehajtására kiadott 

jogszabály a fogyasztók tájékoztatására vonatkozóan az e törvényben foglalt szabályokon túl 

részletesebb, illetve szigorúbb szabályokat írhat elő az áru egészségügyi vonatkozásaival vagy 

biztonságosságával összefüggő követelmények érvényesítése céljából. 

 

Az Fttv. 1. § (5) bekezdése szerint a (4) bekezdésben nem említett tevékenységekre vonatkozó 
jogszabály e törvény rendelkezéseitől részletesebb, illetve szigorúbb követelményeket is megállapíthat 
a kereskedelmi gyakorlatokra, amennyiben 
a) ez kötelező európai uniós jogi aktus végrehajtásához szükséges, vagy 
b) azt valamely, egyes árukra vagy azok meghatározott csoportjára vonatkozó kötelező európai uniós 
jogi aktus kifejezetten megengedi. 

 
Az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 
megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, 
eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. 
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Az Fttv. 10. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 
miatt - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.  
 
 
3. Megállapított tényállás 
 
3.1. A Vállalkozás az Ektv. 2. § k) pontja szerinti szolgáltatónak minősül, azaz az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó jogi személy. 
 
3.2. A Vállalkozás által üzemeltetett https://drcsabaipharma.eu elérhetőségű webáruházban történő 
vásárlás során létrejött szerződések a Korm. rendelet alapján távollévők között kötött szerződéseknek 
minősülnek. 
 
3.3. A Vállalkozás az általa üzemeltetett https://drcsabaipharma.eu elérhetőségű webáruház felületén 
hiányosan, illetve nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat, tekintettel az alábbiakra: 

 

 Nem megfelelő cégjegyzékszám került feltüntetésre a „Vásárlási feltételek” és az „Adatvédelem” 

menüpontokban, az alábbiak miatt:  

 

A Vállalkozás cégkivonatában jelenleg szereplő adatok szerint a Vállalkozás hatályos 

cégjegyzékszáma: 13-09-194597, a „Vásárlási feltételek” és az „Adatvédelem” menüpontokban 

viszont a 01-09-196008 cégjegyzékszám szerepel. 

 

 Nem megfelelő adószám került feltüntetésre az „Adatvédelem” menüpontban, az alábbiak miatt: 

 

A Vállalkozás cégkivonatában jelenleg szereplő adatok szerint a Vállalkozás hatályos adószáma: 

25035975-2-13., az „Adatvédelem” menüpontban viszont a 25035975-2-42 szerepel. 

 

 Nem volt tájékoztatás a Vállalkozást nyilvántartásba bejegyző bíróság (Cégbíróság) 
megnevezéséről. 
 

 A próbavásárlás során nem jelent meg a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ilyen 

tartalmú figyelmeztetés. 

 

 Az árfeltüntetés nem volt megfelelő, mert az 50 g, 50 ml vagy 5 cm és a feletti csomagolási 

egységű vagy méretű termékek (kivéve 1 kg, vagy 1l csomagolási egységű termékek) egységára 

nem volt feltüntetve, a teljesség igénye nélkül például a Dr. Csabai Grape Vital 300 ml utántöltő 

esetében. 

  

 Nem volt megfelelő a fizetési módra vonatkozó tájékoztatás:  

 

A „Vásárlási feltételek” és a „Gyakori kérdések” menüpontban az alábbi tájékoztatás található: „A 

fizetés minden esetben utánvéttel történik. Magyarország területén a GLS futárszolgálatnak 

készpénzben.”, viszont a próbavásárlás utolsó lépésénél látható volt, hogy az utánvételes fizetés 

mellett banki átutalást és PayPal fizetést is lehet választani. 

 

 Nem volt megfelelő a szállítás díjáról szóló tájékoztatás, mivel a „Vásárlási feltételek” 

menüpontban foglaltak szerint a házhozszállítás díja „a vásárlóra eső fix rész 1000.- Ft belföldön”, 

ugyanakkor az előre utalás esetére vonatkozó 950.- Ft-os szállítási költségről csak a rendelési 

folyamat során, az utolsó lépésnél nyújtottak tájékoztatást, a „Vásárlási feltételek”-ben nem 

szerepel erre vonatkozóan információ. 

 

 Nem volt tájékoztatás a vállalkozás panaszkezelési módjáról, vagyis a szóbeli és írásbeli 

panaszkezelés szabályairól (Fgytv. 17/A.§), úgymint: 

 szóbeli (telefonos) panasztétel esetére vonatkozó jegyzőkönyvezésről, 

https://drcsabaipharma.eu/
https://drcsabaipharma.eu/
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 a panaszkezelési (válaszadási) határidőről, 

 arról, hogy az írásban érkezett panaszra írásban ad választ, 

 arról, hogy a fogyasztó fogyasztóvédelmi ügy, illetve panasza elutasítása a lakóhelye 
szerinti kormányhivatalhoz fordulhat (http://kormanyhivatal.hu)  
 

 Nem volt tájékoztatás a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Vállalkozás székhelye 

szerint illetékes békéltető testület nevéről, székhelyének postai címéről, illetve arról, hogy a 

békéltető testületi eljárásban a Vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli. 

 Nem volt tájékoztatás az európai uniós online vitarendezési platform létezéséről, és arról, hogy a 
platform a jogviták rendezésére szolgál, továbbá nem került megjelenítésre a platformra mutató 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ elektronikus link. 
 

 Nem volt megfelelő a szavatossági jogokról szóló tájékoztatás, mivel: 

 

 a kellék- és termékszavatosságról, és azok feltételeiről nem volt tájékoztatás, a „Vásárlási 

feltételekben” csak az alábbi tájékoztatás szerepelt: „Amennyiben a termékről felbontás 

után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét 

megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos csere lehetőséget biztosítunk.”,  

 a „Szavatosság” címszó alatt található alábbi tájékoztatás nem megfelelő, mert a 49/2003. 

(VII.30.) GKM rendelet már nincs hatályban. 

„Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM 

rendeletben foglaltak az irányadóak.” 

 

 Nem volt megfelelő az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás, az alábbiak miatt: 

 

A Vállalkozás a már hatálytalan 17/1999. (II.5) Korm. rendeletre hivatkozással általánosságban 

tájékoztatott az elállási szabályokról, azt a látszatot keltve, mintha alanyi jogon biztosítaná a 

termékeire, amelyek egyébként a jelenleg hatályos Korm. rendelet szerint kivételszabályok alá esnek, 

abban az esetben, ha a fogyasztó felbontja a csomagolást.  

 

Erre tekintettel a Hatóság szerint a Vállalkozás tájékoztatása akkor tekinthető megfelelőnek, ha: 

 

- jelzi, hogy kivételkörbe tartoznak a webáruházban megvásárolható termékek, amelyekre felbontás 

esetén nem vonatkozik az elállás, felbontás hiányában pedig az általános szabályokról nyújt teljes 

körű, a hatályos Korm. rendelet szerinti tájékoztatást, vagy 

 

- önkéntesen, a saját feltételei szerint biztosítja, akkor viszont ezen feltételekről köteles tájékoztatást 

nyújtani, vagy 

 

- általános elállási tájékoztatót helyez ki, és nem nevesíti külön a kivételszabályokat, akkor viszont az 

általános szabályokról kell teljes körű, a hatályos Korm. rendelet szerinti tájékoztatást nyújtani, 

melyhez segítséget nyújthat a Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt mintatájékoztató. 

 

 A „GRAPE VITAL® POWER CAPS XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő 

kapszula 90 db” és a „GRAPE VITAL® DR. CSABAI Grapefruit mag kivonat koncentrátum - 30 

ML” elnevezésű termékek weboldalon közzétett alábbi leírásaiban található állítások kapcsán 

felmerült a megtévesztő tájékoztatás gyanúja. 

 

„A Grape Vital Power Caps XXL a legerősebb hatóanyagban gazdag kapszula, ezért főleg ajánlatos 

sportolók és kemény fizikumú, vagy fizikailag megterhelt emberek immunerősítésére. Kizárólagosan 

csak természetes anyagokat tartalmaz, nem számít doppingszernek, ezért bárki szedheti előítéletek 

nélkül. Gomba, vírus és baktériumölő hatása klinikailag igazolt. Kialakulóban lévő vírusos, 

bakteriális és gombás fertőzések megelőzésére és kezelésére. C-vitaminban gazdag, ezért 

http://kormanyhivatal.hu/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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elősegíti a gyorsabb felépülést! Ajánlatos napi két-három kapszula bevétele bármely időszakban. 

Szintén ajánlott idős legyengült, beteg szervezetek gyors felépítésére és maximális karbantartására! 

Nem tartalmaz tartósítószert.” 

       

„DR. CSABAI GRAPE VITAL® - 30 ML 

Dr. Csabai Zsolt Phd 1986-ban fejlesztette és szabadalmaztatta az első természetes grapefruitmag 

kivonatot a világon. Hazánkba Dr. Csabai a terméket az 1990-es évek közepén hozta be, akkoriban 

mint egyetlen kivonatot a piacra. Azóta több mint 85 különböző utánzat jelent meg az európai és a 

magyar piacon, melyeknek semmi köze nincs a grapefruitmag kivonathoz vagy a grapefruitmag 

kivonat koncentrátumhoz és rákkeltő kémiai fertőtlenítő vegyületeket tartalmaznak. A természetes 

sajtolás a mai napig egyedi Dr. Csabai Zsolt által szabadalmaztatott eljárás a világon. A szabadalom 

tíltja a kémiai utánzatot is! Ezért is az egyetlen, eredeti! Mint a neve is mutatja, ez egy teljesen 

természetes anyagokat tartalmazó, a grapefruit magjából sajtolt kivonat, amely sejtregeneráló, 

antioxidáns hatású, vírus és gombaölő, sterilizáló és immunerősítő, táplálék kiegészítő készítmény! 

Ezeket a hatásokat, klinikai és egyetemi laboratóriumok tesztjei is igazolják! Minden napi életünkben, 

egyre többet találkozunk, a vírusok, baktériumok és gombák okozta fertőzésekkel, amelyek egyre több 

súlyos betegség kialakulásának alapvető forrásai! Ezek megelőzésében, és ha már megtörtént a 

baj, a műtétek utáni sejtregenerálódásban, segít ez a nagyszerű kivonat! Pl. kezdődő 

stádiumban lévő daganatok, Influenza A vírus, szalmonella fertőzés, körömgomba, kandida, 

gombás elváltozások a bőrön, bakteriális bélfertőzések stb.. 

Műtétek utáni szedésével, a sejtek gyorsabban regenerálódnak, és az immunrendszer hamarabb 

megerősödik! 

Ajánlatos fogorvosi beavatkozások, pl. gyökérkezelés és szájsebészeti műtétek utáni fertőtlenítő 

öblögetésre! Nőgyógyászati hüvelyi panaszok, gombás fertőzések gyors megszüntetésére! 

Használata nincs korhoz kötve, kisgyermekek és idős emberek egyaránt szedhetik. Minden gyógyszer 

mellet szedhető, kivéve az antibiotikumot, a két termék, az antibiotikum és a Grape Vital között legyen 

legalább 3-4 óra külömbség! Háziasszonyok otthon, sterilizálásra is használhatják pl. mosáskor 40'C-

on, selymeknél a megfelelő helyre 1-2 cseppet. Megfázás, meghűlés esetén, határozottan és 

gyorsan enyhíti a panaszokat! Idős beteg emberek immunrendszerének megerősítésére és 

regenerálására is ajánljuk ezt a sokszínű és sokrétű fantasztikus szert! Mert legfontosabb az 

egészségünk, és a legtöbbet a természetes eredetű anyagokkal tehetünk a megőrzése érdekében!” 

 
Ezen kereskedelmi kommunikáció vizsgálata során a Hatóság az alábbiakat állapította meg: 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet www.ogyei.gov.hu honlapján 

elérhető „Bejelentett étrend-kiegészítők” listája szerint az említett termékeket az OÉTI étrend-

kiegészítőként vette nyilvántartásba. 

Az Fttv. 1. §-a (4) bekezdésének c) pontja értelmében külön törvény vagy az annak végrehajtására 

kiadott jogszabály a fogyasztók tájékoztatására vonatkozóan az Fttv.-ben foglalt szabályokon túl 

szigorúbb szabályokat írhat elő az áru egészségügyi vonatkozásaival összefüggő követelmények 

érvényesítése céljából. Jelen esetben az ESzCsM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése rögzíti, hogy az 

étrend-kiegészítő jelölése, megjelenítése és reklámozása során tilos a terméknek betegséget 

megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve ilyen tulajdonságra utalni.  

A nevezett termékek, mint étrend-kiegészítők vonatkozásában irányadó - fent említett - jogszabályi 

rendelkezés egyértelműen tilalmazza a vizsgált, a termékeknek betegséget megelőző, illetve 

gyógyhatást tulajdonító kereskedelmi kommunikációk alkalmazását, függetlenül attól, hogy az 

azokban tett állítások megfelelnek-e a valóságnak vagy sem.  

A Hatóság a Vállalkozás nyilatkozatára tekintettel ezen kereskedelmi gyakorlat tekintetében 

megállapította hatáskörét, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás által üzemeltetett 

https://drcsabaipharma.eu elérhetőségű weboldalon kívül további kommunikációs eszközön nem 

valósult meg, ezért a gazdasági verseny érdemi befolyásolására nem volt alkalmas.   

http://www.ogyei.gov.hu/
https://drcsabaipharma.eu/
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Az Fttv. Nagykommentárja szerint:  

„A joggyakorlat értelmében megkülönböztetendő az egészségre gyakorolt jótékony hatás és a 

gyógyhatás. Az egészségre gyakorolt jótékony, kedvező hatása annak a terméknek van, amely képes 

az életműködés zavartalanságára, az egészségre kedvező hatást gyakorolni, míg gyógyhatása annak 

a terméknek van, amely a betegséget megszünteti, az egészséget helyreállítja, azaz egészségessé 

tesz [Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.086/2006/6. (122/2003. VJ).” 

„Gyógyhatás állításnak minősül az olyan megelőző vagy kezelő hatás állítása is, amely egy vagy több 

konkrét, kifejezett betegség, kórkép vagy tünet megelőzésére vagy kezelésére utal (65/2014. VJ).” 

„125/2010. VJ Ha egy áru élelmiszernek minősül, akkor az élelmiszerekre vonatkozó szabályozás alá 

esik, s meg kell felelnie az élelmiszerek reklámozására irányadó előírásoknak, így annak is, hogy 

élelmiszernek nem tulajdonítható gyógyhatás. A jogszabályi rendelkezések egyértelműen tilalmazzák 

a gyógyhatást tulajdonító állítás alkalmazását, függetlenül attól, hogy az azokban tett állítások 

megfelelnek-e a valóságnak vagy sem. Ez ugyanakkor azt is jelenti, a jogsértés megállapításához 

elegendő annak tisztázása, hogy az érintett termék élelmiszerként került-e forgalmazásra, a 

terméknek gyógyhatást tulajdonítottak-e.” 

Fentiek figyelembe vételével a Hatóság megállapítása szerint a fenti termékleírásokban, mint 

kereskedelmi kommunikációban tett állítások egyrészt gyógyhatást, másrészt betegséget megelőző 

hatást tulajdonítottak a nevezett termékeknek. 

Tekintettel továbbá arra, hogy megállapítást nyert, miszerint az érintett termékek étrend-

kiegészítőként kerültek forgalmazásra, továbbá a Járási Hivatal álláspontja szerint a megjelenített 

termékleírások olyan állításokat tartalmaznak, amelyek nem felelnek meg az ESzCsM rendelet 6. § (2) 

bekezdése szerinti követelményeknek, a Hatóság az idézett joggyakorlat alapján szükségtelennek 

tartotta annak részletes elemzését is, hogy a kereskedelmi kommunikációkban tett egyes állítások 

megalapozottak voltak-e vagy sem, mivel ebben a kérdésben a jogsértés megállapításához nem 

kellett állást foglalnia. Így a Vállalkozás által csatolt analíziseket, elemzéseket és labor vizsgálati 

jegyzőkönyveket, továbbá fogyasztói véleményeket és ajánlásokat is tartalmazó mellékletet nem 

vizsgálta. 

Összegezve - a Hatóság álláspontja szerint - a Vállalkozás az Fttv. Mellékletének 17. pontjában foglalt 

tényállás megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.   

3.4. A próbavásárlás során feltárt szabálytalanságok: 
 
3.4.1. A tartós adathordozón történő visszaigazolás meglétének és tartalmának vizsgálata 
 

A Korm. rendelet 18. §-a szerint a távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű 
időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a 
szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének 
megkezdésekor - a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött 
szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, 
kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak 
megadta. 
 
A megrendelés elküldését követően a Vállalkozástól érkezett - visszaigazolásként figyelembe vett - 
tájékoztatások (2020.12.16-án, és 17-én e-mailben küldött értesítések, 2020/001810 számú számla) 
tartalmának együttes vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy azok csak részben tartalmazzák a 
fent említett jogszabályban foglalt kötelező tartalmi elemeket, ugyanis hiányzik a tájékoztatás: 
 

- a vállalkozás panaszkezelési módjáról, 

- a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; 
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- a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren 

kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, 

valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; 

- a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes 

békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről, 
- az elállási jog meglétéről, esetleges hiányáról, valamint e jog gyakorlásának részletes 

feltételeiről. 
 

Erre való tekintettel megállapítást nyert, hogy a Vállalkozás a Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú 
visszaigazolás rendelkezésre bocsátási kötelezettségének nem tett eleget a teljesítés időpontjáig. 
 
3.4.2. A próbavásárolt „GRAPE VITAL® POWER CAPS XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula 90 db” elnevezésű termék C-vitamin tartalmának vizsgálata 
 
A nevezett termék címkéjén annak C-vitamin tartalmával kapcsolatban az alábbi állítás szerepelt: 
„C-vitamin 153 mg (3 db kapszula)” 
 
Az ITM Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztályának Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma 
bevizsgálta a nevezett terméket. A Laboratórium a 2021. január 11-én kelt, FPIF/115225-2/2020-ITM 
iktatószámú vizsgálati jegyzőkönyvében megállapította, hogy a termék – a C-vitamin tartalom, mint 
vizsgált jellemző tekintetében – nem elégíti ki a követelményeket, tekintettel arra, hogy a termék 
címkéjén jelzett 3 kapszulánkénti 153 mg C-vitamin helyett mindössze 54 ± 10 rel. % mg C-vitamint 
tartalmaz. 
 
A Hatóság szerint a nevezett étrend-kiegészítő termék összetételét illetően közölt adat az Fttv. 6. § (1) 

bekezdés ba) pontja alapján értékelendő.  

 

A Hatóság a Vállalkozás nyilatkozatára tekintettel ezen kereskedelmi gyakorlat tekintetében szintén 

megállapította hatáskörét, figyelemmel arra, hogy a C-vitamin tartalomról szóló állítás a termék 

címkéjén kívül további kommunikációs eszközön nem valósult meg, ezért a gazdasági verseny érdemi 

befolyásolására nem volt alkalmas.   

Fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a Vállalkozás megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot 
folytatott azzal, hogy az általa gyártott és forgalmazott GRAPE VITAL® POWER CAPS XXL 
Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 90 db” elnevezésű termék címkéjén 
valótlan adatot közölt azon állításával, miszerint a termék 3 kapszulánként 153 mg C-vitamint 
tartalmaz, ugyanis az elvégzett laborvizsgálat alapján a tényleges C-vitamin tartalom a közölt 
mennyiségnek csak közel egyharmada, vagyis 54 ± 10 rel. % mg volt 3 kapszulánként. A termék 
összetételére vonatkozó valótlan információ közlésével megvalósuló kereskedelmi gyakorlat továbbá 
alkalmas volt arra, hogy olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse a fogyasztót, amelyet a valós 
adat birtokában egyébként nem hozott volna meg.  
 

A vizsgálat eredményét a Vállalkozás nem vitatta.  

Összegezve, a Vállalkozás fenti magatartásával az Fttv. 6. § (1) bekezdésének ba) pontjában foglalt 

tényállás megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.   

 
4. A Vállalkozás által megsértett jogszabályhelyek 
 
A feltárt tényállás alapján a Hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette 
 

 az Ektv. 4. § d) és f) pontjában, 
 

 az Ár rendelet 4. §-ában,  
 

 a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), l), m), v) w) pontjában, a 15. § (1)-(2) 
bekezdésében, és 18. §-ában,   
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 az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdésében valamint  
 

 az Fttv. 3. § (5) bekezdésben, az Fttv. 6. § (1) bekezdés ba) pontjában, valamint az Fttv. 
Mellékletének 17. pontjában foglalt tényállások megvalósításával az Fttv. 3. § (1) 
bekezdésében foglaltakat. 

 
5. Kiszabott jogkövetkezmények alapjául szolgáló jogszabályhelyek 
 
Az Fgytv. 47. § (1) bekezdés b), c) és i) pontjai értelmében ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása 
során megállapítja a 45/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések 
megsértését, az eset lényeges körülményeinek - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő 
állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny - 
figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával: 
(…) 
b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást, 
(…) 
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki. 
 
Az Fgytv. 47. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása 
esetén a fogyasztóvédelmi hatóság - amennyiben azt az eset körülményeire tekintettel szükségesnek 
tartja - határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy a hibák, hiányosságok, illetve a 
jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse. 
 

Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése értelmében a bírság összege 15 ezer forinttól  
 
a) az Szt. hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- 
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás 
esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a 
fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók 
széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig, 
 
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók 
széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles 
körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-
áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet.  
 
A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy az Fgytv. 47/C. § (1a) bekezdése értelmében: Az 
(1) bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) 
pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatással összefüggő ismételten megállapított jogsértése esetén a bírság összege 200 ezer 
forinttól 
 

a) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó 
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi 
épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni 
hátrányt okozó jogsértés esetén 2 milliárd forintig, 
 
b) az (1) bekezdés a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 2 millió forintig, illetve a 
fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók 
széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó 
árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet. 
 
 
6. Mérlegelési szempontok 
 
Az Fgytv. 47. § (5) bekezdése alapján az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen 
a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás 
kiterjedtsége, valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg. 
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A jogsértés súlya tekintetében az alábbiakat vettem figyelembe: 

 
A fogyasztók érdekei sérelmének köre: 

 
A Vállalkozás két különböző cégjegyzékszám feltüntetésével, hatálytalan adószám feltüntetésével, 
illetve a Vállalkozást nyilvántartásba vevő szerv megnevezése feltüntetésének elmulasztásával a 
fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti, ugyanis a fogyasztónak az internetes oldalra való 
belépéskor tudnia kell, hogy a kereskedő, akivel kapcsolatban fog állni, hivatalosan bejegyzett, valós 
cég-e, melyről ezen információ hiányában illetve nem egyértelmű feltüntetése esetében nem tud 
meggyőződni. Amennyiben a fogyasztó nem létező céggel lép kapcsolatba, úgy érvényes szerződést 
azzal nem köthet, amely a későbbi jogérvényesítés lehetőségét megnehezíti. 

A Vállalkozás az egységárak feltüntetésének elmulasztásával megsértette a fogyasztók 
tájékoztatáshoz való alapvető érdekét. A termék egységára olyan lényeges információ, amely a 
fogyasztót vásárlási szándékának kialakításában döntően befolyásolja. Az egységár az áruválasztást 
könnyíti meg a fogyasztó számára a különböző gyártók azonos termékei, illetve az azonos gyártók 
különböző kiszerelési egységű termékeinél. Ennek ismeretében a fogyasztó eldöntheti, hogy anyagi 
helyzetének melyik árfekvésű termék a megfelelőbb. Mindez jelentős szempont a fogyasztó számára 
ügyleti döntése meghozatala során.  

 
A kiszállítás díjáról szóló hiányos tájékoztatás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A 
fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy az áru vagy szolgáltatás 
ellenértékén kívül milyen egyéb fizetési kötelezettség terheli majd a szerződés teljesítése során. A 
szolgáltatónak már a honlapon egyértelműen és átláthatóan kell a szállítási és esetlegesen a 
csomagolásért felszámított költségekre is kifejezetten utalnia, hogy a fogyasztó ezekkel a többlet 
anyagi terhekkel előre számolhasson.  

 
A fizetési módokról szóló hiányos tájékoztatás a fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A 
fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell a választható fizetési 
módokat, hogy azzal már a döntéshozatal előtt számolhasson. Adott esetben ugyanis ezen információ 
a fogyasztó ügyleti akaratát is befolyásolhatja, mivel amennyiben a fizetési mód fontos számára, azt a 
szolgáltatót választja, amelyik a számára kedvezőbb lehetőséget biztosítja. 
 
A panaszkezelés módjáról szóló hiányos tájékoztatás szintén a fogyasztó tájékoztatáshoz való 
érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell, hogy a 
Vállalkozás a panaszt milyen módon intézi, hogy azzal számolhasson. Ezen tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell azt is, hogy a fogyasztó panasza elutasítása esetén a lakóhelye szerinti 
kormányhivatalhoz is fordulhat.  
 
A Vállalkozásnak jogszabályon alapuló kötelezettsége tájékoztatást nyújtania az online vitarendezési 
platformról létezéséről, valamint arról, hogy az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből 
eredői fogyasztói jogviták rendezésére szolgál, továbbá meg kell jelenítenie a honlapján az online 
vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek elmulasztása a fogyasztó tájékoztatáshoz 
való érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése előtt ismernie kell az 
igénybevehető vitarendezési mechanizmusokat, hogy azzal számolhasson. 
 
A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető 
testület nevéről, székhelyének postai címéről, valamint a békéltető testülettel való együttműködési 
kötelezettségről szóló tájékoztatás feltüntetésének elmulasztásával a Vállalkozás súlyosan sérti a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz fűződő érdekét, továbbá sérülhet a fogyasztó 
érdekérvényesítéshez való joga is, mivel ezen információ hiányában nem gyakorolja a törvény által 
biztosított jogait. A Hatóság a fentieken túlmenően azt javasolja, hogy a weboldalon – lehetőség 
szerint – legyen elérhető valamennyi békéltető testület neve és postai címe. 

 
A kellékszavatosságról, és a termékszavatosságról szóló hiányos tájékoztatás a fogyasztó 
tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A Vállalkozás ugyanis a szerződés megkötése előtt kellő időben 
köteles a fogyasztót e jogokról, azok fogalmának pontos és megfelelő használatával  tájékoztatni 
annak érdekében, hogy a fogyasztó ezen jogaival megfelelően, kellő időben élni tudjon.  
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Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről szóló nem egyértelmű tájékoztatással megvalósuló jogsértés 
a fogyasztó tájékoztatáshoz, jogérvényesítéshez való érdekét egyformán érinti, ezáltal kiemelten sérti 
a fogyasztók alapvető érdekeit. Az interneten keresztül létrejött szerződések esetén biztosított 
speciális elállási jog kompenzálja egyrészt az információk és a szakmai tájékoztatás hiányát, másrészt 
a szerződéskötés sajátosságaiból adódó kockázatokat, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, 
hogy a szerződéskötést még egyszer, nyugodt körülmények között átgondolja. Éppen ezért a 
vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót az elállás jogáról illetve a 
kivételszabályokról teljes körűen tájékoztatni annak érdekében, hogy a fogyasztó a jogával 
megfelelően élni tudjon. 
 
A „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”, vagy ilyen tartalmú figyelmeztetés elmulasztása a 
fogyasztó tájékoztatáshoz való érdekét sérti. A fogyasztónak a távértékesítési szerződés megkötése 
előtt ismernie kell, hogy számára az elektronikus úton kötött szerződés fizetési kötelezettséget 
keletkeztet. A szolgáltatónak erre egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó 
szerződési nyilatkozatának megtétele előtt kell kifejezetten utalnia, hogy a fogyasztó ezzel a többlet 
anyagi teherrel előre számolhasson.  
 
A tartós adathordozón adott visszaigazolás tartalmi hiányosságával a vállalkozás a fogyasztó 
tájékoztatáshoz fűződő alapvető érdekét sérti. A visszaigazolásban foglalt tájékoztatás olyan jelentős 
információkat tartalmaz, amelynek megléte elősegíti a vásárlót jogai gyakorlásában. Erre való 
tekintette tehát a vásárlót ezen információ elhallgatásával megakadályozhatja a vállalkozás, hogy 
elállási, panaszételi, illetve jótállási jogát a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően 
gyakorolja. 
 
A Vállalkozás kereskedelmi kommunikációi kapcsán feltárt jogsértés a fogyasztó tájékoztatásához 

való érdekét sérti. A fogyasztó alapvető joga ugyanis, hogy valós információt kapjon a fogyasztói 

döntéshez szükséges, jelen ügy kapcsán egyrészt a Vállalkozás által forgalmazott „GRAPE VITAL® 

POWER CAPS XXL Grapefruitmag-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 90 db” tényleges 

C-vitamin tartalmáról. másrészt a „GRAPE VITAL® POWER CAPS XXL Grapefruitmag-kivonatot 

tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 90 db” és a „GRAPE VITAL® DR. CSABAI Grapefruit mag 

kivonat koncentrátum - 30 ML” elnevezésű termékek tényleges, a valóságnak megfelelő hatásairól. 

A jogsértő magatartás kiterjedtsége: 
 
A tájékoztatási kötelezettséggel, valamint az érintett állításokkal kapcsolatosan feltárt jogsértés 
bizonyíthatóan a Vállalkozás weboldalán valósult meg, míg a próbavásárolt termék C-vitamin tartalmát 
érintő kereskedelmi kommunikáció bizonyíthatóan a termék címkéjén jelent meg, mely a jogsértések 
alapesete, így enyhítő körülményként nem értékelhető. 
 
A jogsértéssel érintett fogyasztók száma:  
 
A weboldal látogatottságára vonatkozóan konkrét adat nem áll a Hatóság rendelkezésére, ugyanakkor 
figyelemmel arra, hogy a tájékoztatási kötelezettséggel, illetve a kifogásolt állításokkal kapcsolatosan 
feltárt jogsértés a Vállalkozás honlapján valósult meg, így minden olyan fogyasztót érintett, aki a 
webáruházból vásárolt, vagy csak érdeklődött a termékek iránt.  
 
A próbavásárolt termékből 2018.06.01-től kezdődően nyilatkozatának napjáig összesen 2098 db-ot 
adott el webáruházán, illetve viszonteladóin keresztül. 
 
A jogsértéssel érintett áruk értéke: 
 
A próbavásárolt termékek értéke összesen 12.162.- Ft volt.  
 
A jogsértő állapot időtartama:  
 
A Vállalkozás nyilatkozata alapján a webáruházat 2016. évtől működteti az ellenőrzéskor észlelt 
jogsértő tartalommal, továbbá a próbavásárolt termék értékesítésére 2018.06.01-től került sor. 
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A jogsértéssel elért előny tekintetében releváns adat nem merült fel, így ezek értékelése nem volt 
lehetséges. 
 
A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása: 
 
A Hatóság e körben figyelembe vette, hogy a Vállalkozás ismételten sértett meg fogyasztóvédelmi 

tárgyú rendelkezést, mivel a Hatóságnál vezetett nyilvántartás szerint a Vállalkozás terhére 2020. 

június 4. napján véglegessé vált, PE/002/00522-5/2020 számú határozattal már szankció 

meghatározására került sor az Fttv. megsértése miatt. 

A bírság mértékének megállapításánál a Hatóságnak figyelembe kellett venni a jogsértés súlya mellett 

az arányosság és fokozatosság elvét, valamint a Társaság gazdasági erejét, annak érdekében, hogy 

a bírság kellő visszatartó erővel rendelkezzen.  

 

A jogkövetkezmény mértékének megállapítása keretében figyelembe vett további tényezők 

 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése 

értelmében a fogyasztóvédelmi bírság kiszabása esetén a hatóság az eset összes lényeges körülményének 

- így például a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságának, a jogsértést elkövető eljárást 

segítő, együttműködő magatartásának, a jogsértést elkövető gazdasági súlyának - mérlegelésével, dönt 

a bírság összegéről.  

 

A Vállalkozás gazdasági súlya tekintetében figyelembevételre került, hogy a Vállalkozásnak a www.e-

beszamolo.im.gov.hu weboldalon közzétett, 2019. január 1. - 2019. december 31. időszakra 

vonatkozó beszámolója szerint az értékesítés nettó árbevétele 89 867 ezer Ft.  

 

A Hatóság figyelembe vette továbbá, hogy a Társaság az eljárás során együttműködő magatartást 

tanúsított. 

 

Mindezekre tekintettel a Hatóság az eset lényeges körülményeinek értékelése alapján a 

rendelkező részben meghatározott jogkövetkezményeket és bírságösszeg kiszabását találta a 

megállapított - súlyos e-kereskedelmi, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

folytatásával megvalósított - jogsértésekkel arányban állónak. 

 

A Hatóság felhívja továbbá a Vállalkozás figyelmét, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással 

összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a 

Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pontja értelmében az Fgytv. 51/B. § (1) 

bekezdés alkalmazásában elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos jogsértésnek 

minősül, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Vállalkozás a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a 

fogyasztót a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 

26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)-d), h), i), m), n) vagy p) pontjában meghatározott adatokról. 

 
Az Fgytv. 51/B. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium honlapján közzé kell tenni az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendeletben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő súlyos 

jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság által 

hozott végleges döntést.  Ez a http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon valósul meg. 

 
A (7) bekezdése szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján 

közzétett adatokat – feltéve, hogy a Vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján 

kiadott kormányrendeletben meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a 

http://www.e-beszamolo.im.gov.hu/
http://www.e-beszamolo.im.gov.hu/
http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/
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Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság véglegesen meg nem állapította – a közzétételtől számított 

két év elteltével törli a honlapról. 

 
A fentiek értelmében, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatással összefüggő súlyosan jogsértő magatartást valósított meg a Korm. rendelet 11. § (1) 

bekezdés h), i) és m) pontjának megsértésével, ezért a közléssel véglegessé váló döntést a 

Hatóság az Fgytv. fenti rendelkezései értelmében közzététel céljából a megküldi a 

fogyasztóvédelemért felelős minisztérium számára.  

 
7. Hatásköri és illetékességi szabályok 
 
A Hatóság hatásköre és illetékessége az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdésein, a fogyasztóvédelmi 
hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 1-2. §-ain, a 3. § (4) bekezdés d) és j) 
pontján, az Fttv. 10. § (1) bekezdésén, az Ákr. 16. §-án, valamint a fent rögzített jogszabályhelyeken 
alapul. 
 
 
8. Záró rendelkezések 
 
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(5) bekezdései zárják ki. A döntéssel 
szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, a kereset 
benyújtásának helyét és határidejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szabályozza. A keresetindítás további szabályairól a Kp. 12. § 
(1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése, 37-40. §-ai, 50-55. §-ai rendelkeznek.  
 
A közigazgatási per illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. 
§ (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik. 
 
Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)-(2) bekezdései és a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. §-a, 608. §-a és 611. §-a rendelkeznek. 
 
Budapest, 2021. időbélyegző szerint 
 

                                                                   Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 Dr. Koller Edit Mária 

 főosztályvezető 

 
 
 
 
 
 
A döntésről értesül: 
 

- Dr. CSABAI Pharma Kft. (adószám: 25035975-2-13) - CK 

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
(véglegessé válást követően) adatbázisban való megjelenítéshez – HK 

- Irattár 
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H A T Á R O Z A T 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Dr. CSABAI Pharma Kft. (2161 

Csomád, Napsugár u. 32., adószám: 25035975-2-13, a továbbiakban:Vállalkozás) ügyében hozott 

PE/002/00037-8/2021. ügyiratszámú határozatát az alábbiak szerint  

 

kijavítja. 
 
A Hatóság a PE/002/00037-8/2021. ügyiratszámú határozat rendelkező részének alábbi bekezdéseit: 
 
„A Hatóság elrendeli a Vállalkozás terhére az eljárás során a FPIF/115225-2/2020-ITM eljárási 

költséglap alapján megállapított 18.130.- Ft, azaz tizennyolcezer egyszázharminc forint eljárási 

költség megfizetését.” 

„A 18.130.- Ft eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

Magyar Államkincstárnál 10032000-00290713-00000000 számlaszámon vezetett előirányzat-

felhasználási keretszámlájára átutalással köteles befizetni.” 

a következők szerint javítja ki: 
 
„A Hatóság elrendeli a Vállalkozás terhére az eljárás során a FPIF/115225-2/2020-ITM eljárási 

költséglap alapján megállapított 35.242.- Ft, azaz harmincötezer kettőszáznegyvenkettő forint 

eljárási költség (megfizetését.” 

 „A 35.242.- Ft eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

Magyar Államkincstárnál 10032000-00290713-00000000 számlaszámon vezetett előirányzat-

felhasználási keretszámlájára átutalással köteles befizetni.” 

Jelen döntés a PE/002/00037-8/2021. ügyiratszámú határozattal együtt érvényes, a határozat egyéb 
rendelkezéseit nem érinti. 
 
A Hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben már befizette a 18.130.-Ft-ot, 
akkor csak a különbözetet, vagyis 17.112.- Ft-ot köteles befizetni.  
 
A Hatóság megállapítja, hogy a kijavítás ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti 
döntés ellen volt, ennek okán, a jelen döntés végleges, a kijavító döntés ellen fellebbezésnek nincs 
helye, azonban a perindításra jogosult fél azonban a döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 
 
A döntés ellen a perindításra jogosult fél közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet – a Budapest 

Környéki Törvényszékhez címezve – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc 

napon belül kell a Pest Megyei Kormányhivatalnál benyújtani. 

 

 Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (állam / önkormányzat / költségvetési szerv / 

ügyész, jegyző / köztestület / az egyéb közigazgatási hatóság), illetve az ügyfél jogi 

képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézés esetén a keresetlevelet 

a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ linken keresztül kell benyújtani. A képviselő 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus 

okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő 

meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.  

 

 A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet postán (ajánlott 

küldeményként) is megküldheti, illetve a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi 

viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.  

 

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és 

azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, 

melynek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, 

ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a bíróságtól kérhető. A 

kérelemben valószínűsíteni kell a kérelmet megalapozó tényeket, valamint részletesen meg kell jelölni 

azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 

igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. 

 
I N D O K O L Á S 

 
A Hatóság a PE/002/00037-8/2021. ügyiratszámú határozat meghozatalát, illetve a Vállalkozás 
részére történő megküldését követően utólag észlelte, hogy az eljárási költséget tartalmazó 
bekezdésben az eljárási költség összege helytelenül szerepel. 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 85. § (1) 
bekezdése szerint, a határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést 
tartalmaz, az ügyben eljárt szakhatósággal.  
 
Az Ákr. 90. § (1) bekezdése szerint, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki 
az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. Az Ákr. 90. § (2) bekezdése alapján a kijavítást 
egységes döntésbe foglalva ismételten megküldi valamennyi címzett részére. 
 
A Hatóság a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezését az Ákr. 90. § (3) bekezdésére alapítja azzal, hogy 
a kijavítás ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 
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